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Programmabrochure
januari – februari – maart – april – mei – juni 2020

ontmoeten
bijleren
ontspannen
cultuur beleven
ontdekken
zorgen voor jezelf
en zo veel meer
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voor woord

Je kosteloos abonneren 
op deze programmabrochure? 

Mail naar info@vrijzinnigbrugge.be en geef je 
naam, adres en emailadres door. De brochure 
wordt 2 maal per jaar verspreid, tijdens de 3e week 
van augustus en de 3e week van december.

Je abonneren op de maandelijkse digitale nieuws-
brief van vrijzinnig Brugge? 
Surf naar www.vrijzinnigbrugge.be. 

Dit is een uitgave van 
De Brug, Centrum voor het Vrije Denken
Hauwerstraat 3A - 8000 Brugge
E info@vrijzinnigbrugge.be 

www.vrijzinnigbrugge.be

  www.facebook.be/vrijzinnigbrugge

De start van De Brug, Centrum voor het 
Vrije Denken en het HuisvandeMens op 
onze nieuwe, gezamenlijke locatie mogen 
we een groot succes noemen. De kwaliteit 
en diversiteit van ons programma kon 
een ruim publiek overtuigen om kennis te 
maken met ons nieuw gebouw en met de 
vrijzinnige gemeenschap.  

Dat dit programma aanslaat, is te danken 
aan de inzet van (vrijwillige) medewerkers 
die de activiteiten voorbereiden en die 
de avond zelf garant staan voor een 
kwaliteitsvolle belevenis. Een welgemeende 
DANK U WEL aan al deze mensen!

Voortgaand op dit elan stellen we met trots 
ons programma van januari tot en met juni 
2020 voor. Het is een mix van activiteiten 
waarin ieder zijn gading kan vinden. Je 
bent van harte welkom!

Daarnaast blijft uiteraard de vertrouwde 
dienstverlening vanuit het huisvandeMens 
gewaarborgd. Een persoonlijke vrijzinnig 
humanistische plechtigheid op maat 
wanneer je gaat trouwen, er een baby 
op komst is of bij het afscheid van een 
dierbare. Maar ook voor de vele vragen 
rond een waardig levenseinde en het 
wegwijs geraken in alle betreffende 
‘papieren’, kun je in het huisvandeMens 
terecht. Dit elke weekdag, van 9.00 uur tot 
16.30 uur en op afspraak.

Bij ons staat de mens centraal. 

Els Goderis, 
directeur HuisvandeMens West-Vlaanderen

William Pharasyn, 
voorzitter De Brug, Centrum voor het Vrije Denken.

Op onze website www.vrijzinnigbrugge.be 
vind je ook informatie over zaalverhuur aan 
derden. 
Onze accommodatie is ruim, eigentijds en goed 
uitgerust. In het hoofdgebouw vind je een polyvalente 
zaal op het gelijkvloers, in het tuinpaviljoen een grotere 
zaal, een foyer met bar en een professioneel uitgeruste 
keuken. Er zijn projectoren en schermen, een videowall, 
een geluidsinstallatie, micro’s, zaalmeubilair, ... alles 
om jouw activiteit tot een succes te maken.
Info: M 0475 39 01 83 - marleen.floreal@demens.nu

v.u. William Pharasyn
Beelshoek 16 - 8770 Ingelmunster

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
*De zaal waar de activiteit plaatsvindt kan afwijken van de opgegeven zaal in deze brochure.
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in De Brug
ACTIVITEITEN

01januari

Nieuwjaarsreceptie Brugse

vrijzinnige gemeenschap 

zondag 12 januari 
11.00 uur 
Organisator: Brugse vrijzinnige 
gemeenschap  
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.be 
of www.facebook.comhuis 
vóór 3 Jan 2020 /enkel bij 
uitzondering via 050 33 59 75 
De Brug, Centrum voor het Vrije 
Denken, het huisvandeMens 
en alle Brugse vrijzinnige 
verenigingen vieren Nieuwjaar 
op zondag 12 januari 2020. Voor 
het eerst in het nieuwe gebouw 
in de Hauwerstraat. Programma: 
11.00 uur Welkom – 12.00 uur 
Toespraak door Els Goderis, 
directeur HuisvandeMens West-
Vlaanderen en William Pharasyn, 
voorzitter De Brug – tot 14.00 
uur Receptie

Lessenreeks duurzame 

ontwikkeling en 

klimaatverandering 

Les 5: Klimaatverandering -

internationale onderhandelingen

maandag 13 januari 
14.00 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. 
UPV
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro per les met 
korting naar 2 euro voor 
leden van UPV, studenten en 
jongeren tot 25 jaar
Inschrijven: tijdig via UPV vzw 
– via de website http://upv.
vub.ac.be/ of per mail naar 
upv@vub.be met vermelding 
van voornaam, naam, 
mailadres, telefoonnummer 
en code vj2020 kl1
Gezien de huidige ontwikkelingen 
rond de verschillende 
thema’s zijn deze lessen 
bijzonder relevant en tegelijk 
bewustmakend. Lesgever 
Bernard Mazijn is expert ter 
zake. Hij is o.m. gastdocent aan 
de UGent. In les 5 buigen we 
ons over volgende vragen: Waar 
draait het allemaal om bij de 
internationale onderhandelingen 
rond klimaatverandering? 
Hoe gaat zoiets in zijn werk? 
De onderwerpen in de reeks 

houden verband met elkaar 
maar niet in die mate dat de 
ene les het logische gevolg is 
van de vorige. Elke les kan apart 
worden gevolgd. Vormingsattest 
te bekomen ter plaatse. 

Samen zingen met No Notes

woensdag 15 januari 
19:30 uur tot 21:30 uur
Organisator: No Notes 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro/beurt - 20 euro/5 
beurtenkaart (4 euro/beurt) 
Inschrijven: niet nodig – info 
via nonotesbrugge@gmail.com
No Notes is een Brugs koor 
voor wie van zingen houdt maar 
dat liever in groep doet dan 

thuis onder de douche. Zingen 
is ontladen en in groep is dat 
des te gezelliger. We brengen 
jong en oud samen rond een 
gevarieerd repertoire. Bij ons 
heeft iedereen talent. Welkom! 

ADRESGEGEVENS ZALEN 
Tuinpaviljoen: Hauwerstraat 3A - 8000 Brugge
Hoofdgebouw: Hauwerstraat 3C - 8000 Brugge 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
*De zaal waar de activiteit plaatsvindt kan afwijken van de opgegeven zaal in deze brochure.
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ACTIVITEITEN

Lezing ‘Zou ik nog geld 

doneren aan Artsen zonder 

grenzen. Verhalen uit de 

Afghaanse praktijk’ door Sarah 

Callens (AZG)

zondag 19 januari  
11.00 uur 
Organisator: Willemsfonds 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig 
In 2017 vertrok Sarah voor 
het eerst met Artsen zonder 
Grenzen naar Bassikounou, 
een vluchtelingenkamp in 
Mauritanië vlakbij de grens met 
Mali. Vervolgens werkte ze in 
de armste wijken van Port-au-
Prince, een afgelegen plek in 
het Noorden van Afghanistan en 
de vierde grootste stad van de 
Centraal Afrikaanse Republiek. 
4 totaal verschillende projecten 
die haar een goed beeld gaven 
waar de donaties al dan niet 
terecht komen. Ze deelt haar 
ervaringen en geeft een zicht op 
het functioneren van AZG.

Jazz in stijl: 

Enrico Le Noci Trio

zondag 19 januari 
17.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig
Van Daniël Dehulster, ook 
bekend als ‘Jazzy Daniël’, 
mogen we een mooie jazz-
programmatie verwachten! In 
november genoten we reeds van 

een topconcert van The Sitting 
Horns. Tussen 1983 en 2004 
passeerden jazz grootheden 
én het kruim van de Belgische 
jazz de revue in Daniël’s café 
De Versteende Nacht in de 
Langestraat. Hij deed het toen 
met plezier en volle overgave 
en slaat nu voor De Brug de 
vleugels terug uit. Kom en geniet 
van de composities van het 
Enrico Le Noci Trio met gitaar 
(Enrico Le Noci), contrabas 
(Yussif Barakat) en drums (Kobe 
Gregoir).

Workshop 

Sixty and Still Sexy’

Donderdag 23 januari
Organisator: De Brug
  zie bij ‘niet in de Brug, wel in 
Brugge’

Aperitiefconcert De Negen 

Muzen - ‘Adam’s Eve’

zondag 26 januari  
11.00 uur 
Organisator: 
vzw De Negen Muzen 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 15 euro (VVK) - 17 euro 
(ADD) – speciale prijs voor 
groepen (meer info: 050 67 

69 66) -
8 euro (ADD) voor 8 tot 
15 j / -8 j gratis (indien 
vergezeld van een betalende 
volwassene)
Inschrijven: Kaarten 
in voorverkoop via 
muziekhandel Rombaux, 
Mallebergplaats 13, 050 33 
25 75 
Al 40 jaar organiseren De Negen 
Muzen aperitiefconcerten te 
Brugge. Met zowel jong talent 
van eigen bodem als gevestigde 
waarden. The Adam’s bestaan 
uit Fre Madou op contrabas, 
Bram Weijters op piano en Jelle 
Van Giel op drums. Zangeres 
Eva Tulkens gaf de aanleiding 
voor hun groepsnaam. Ze 
delen met ons hun ‘all time 
favorites’ en hun liefde voor jazz 
en het lichtere genre. Van Billie 
Holiday tot Prince. Doorheen 
verschillende stijlen zochten 
ze naar een verstrengelde 
samenklank en ontwikkelden 
ze een eigen versie van hun 
repertoire.

Groeifeest voor dummies – 

infosessie vol inspiratie, tips 

& tricks 

dinsdag 28 januari  
19.30 uur
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 
3C
Prijs: gratis  
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Je kind zit in het eerste of 
zesde leerjaar en je wil deze 
overgang vieren met een 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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speciaal moment? Of je wil 
aanvullend op het groepsfeest 
via school, ook een kleine 
ceremonie in intieme kring?
Kortom: je steekt graag zelf iets 
in elkaar maar…hoe begin je 
daaraan? Kom langs voor een 
infosessie vol inspiratie, tips & 
tricks. Van dummie naar doe-
het-zelf op één avond!

Soup stories 

donderdag 30 januari 
van 12.30 uur tot 13.30 uur  
Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping – Hauwerstraat 3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
De keuken is vaak het kloppend 
hart van een huis, zo ook in 
het huisvandeMens! Er worden 
verhalen geboren en gedeeld. 
Elke laatste donderdag van 
de maand laten we ons graag 
verrassen door het verhaal van 
een bijzondere tafelgast. Een ex-
gedetineerde, een nieuwkomer, 
een activist, … kortom: 
mensen die ons hokjesdenken 
uitdagen. Verwacht je aan een 
open babbel over alles wat je 
nooit eerder durfde te vragen 
of waar je vroeger nooit bij stil 

stond. Wij zorgen voor een 
gemeenschappelijk kommetje 
soep. De tafelgast is Conny 
Demonie, activist voor een 
duurzame chocolade-industrie.

Filoavond met Brecht Decoene

 ‘Authentieke Wijsbegeerte 

van het Oude Griekenland’ 

donderdag 30 januari  
20.00 uur 
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.
be of www.facebook.com/
vrijzinnigbrugge
Wil je meer weten over filosofie? 
Ben je op zoek naar antwoorden 
op fundamentele vragen? Wil 
je weten wat andere filosofen 
hierover dachten? Drie avonden 
filosofie om antwoorden te 
vinden. 30/1, 12/3 en 30/4. 
Kom leren om onze wereld 
beter te begrijpen. Met Brecht 
Decoene, moraalfilosoof. De 
Oude Griekse filosofen wierpen 
reeds 2500 jaar geleden vragen 
op die hedendaagse denkers 
nog steeds bezig houden. 

02februari
Nieuwjaarsreceptie 

Willemsfonds i.s.m. Liberale 

Vrouwen met gastoptreden 

Kurt Defrancq, voor leden

zondag 2 februari  
10.45 uur
Organisator: Willemsfonds 
i.s.m. Liberale Vrouwen
Zaal: tuinpaviljoen foyer – 
Hauwerstraat 3A
Inschrijven: niet nodig 
Acteur en theatermaker 
Kurt Defrancq brengt “De 
Binnenkant van de Ziel”, 
een voorstelling waarbij hij 
WOII linkt aan de huidige 
vluchtelingenproblematiek. Hij 
werkte voor dit project samen 
met auteur Herwig Deweerdt 
en de Dossinkazerne. Na de 
voorstelling heffen we samen 
het glas op een mooi cultureel 
en creatief 2020 met een lekker 
hapje erbij.

Voordracht rond rouw en 

poëzie ‘de taal van de troost’ 

dinsdag 4 februari  
19.30 uur  
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: tuinpaviljoen (foyer) – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Gedichten, ze zeggen soms met 
een paar woorden meer dan 
een heel boek samen.
Het zijn kleine gevoelswerelden, 
soms verrassend anders 
en soms net verrassend 
herkenbaar.

ACTIVITEITEN

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Naar aanleiding van ‘de week 
van de poëzie’ luisteren we naar 
gedichten en wat ze ons kunnen 
leren over verlies en troost. We 
wisselen uitleg over omgaan 
met rouw af met passende 
gedichten. Vond jij troost of 
(h)erkenning in een bepaald 
gedicht? Breng het gerust ook 
mee!

Film ‘Magnolia’ ingeleid door 

Frank Gevaert

woensdag 4 februari  
19.30 uur – onthaal vanaf 
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A 
Prijs: 2 euro 
Inschrijven: niet nodig

Magnolia is een Amerikaanse 
dramafilm uit 1999, geschreven 
en geregisseerd door Paul 
Thomas Anderson. Met Tom 
Cruise, Philip Seymour Hoffman 
en Julianne Moore. De film 

sleepte meer dan 15 filmprijzen 
in de wacht. Magnolia verweeft 
de levens van 9 personages die 
in San Fernando Valley, Californië 
leven. De personages worden 
apart behandeld maar zijn met 
elkaar verbonden. De karakters 
ervaren negatieve momenten in 
hun leven en uiteindelijk draait 
het in de film om vergeving. Ook 
loopt het thema ‘toeval’ als een 
rode draad door de film.

Lezing ‘Stress in moderne 

tijden: wat doet het met ons 

lichaam’ met prof. dr. Els Clays

donderdag 6 februari  
14.30 uur  
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
i.s.m. HV en Vermeylenfonds 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 
3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig  
In deze lezing zal het concept 
stress gekaderd worden binnen 
de wetenschappelijke disciplines 
van de biologie en sociologie. We 
tonen aan welke verschillende 
vormen van stress in de 
hedendaagse samenleving een 
invloed kunnen uitoefenen op 
onze gezondheid,  en op welke 
rechtstreekse en onrechtstreekse 
manieren dit precies gebeurt. Els 
Clays is Criminoloog/Socioloog/
Medicus aan UGent.

Samen zingen met No Notes

donderdag 6 februari 

19.00 uur tot 21.00 uur
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Concert Superior Dance Band 

vrijdag 7 februari 
20.00 uur 
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 10 euro, leden van de 
Superior Dance Band betalen 
5 euro 
Inschrijven: niet nodig
De Superior Dance Band komt 
uit het Kortrijkse. Ze spelen 
New Orleans Jazz maar laten 
ook alle mogelijke daarmee 
verwante muziekvormen (blues, 
swing, gospel) ruimschoots 
aan bod komen. Een kleine 
dansruimte wordt voorzien voor 
de liefhebbers van het genre. 
Met Dan Vercruysse (trompet, 
leader), Kurt Vandendriessche 
(klarinet, sax), Ivan Couttenier 
(drums, vocals), Remi Claeysse 
(piano) en Rudi Maeyaert 
(bas). Meer info: www.
superiordanceband.be

Lezing ‘Kansarm maar 

niet kansloos’ door Nicole 

Formesyn 

zondag 9 februari 
11.00 uur  
Organisator: Humanistisch 
Verbond i.s.m UPV 
Zaal: hoofdgebouw gelijkvloers 
– Hauwerstraat 3C
Prijs: gratis 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Inschrijven: niet nodig  
Kinderarmoede is een 
hardnekkig maatschappelijk en 
multidimensionaal probleem. 
Het globale armoederisico bleef 
het laatste decennium dan wel 
relatief stabiel, de kinderarmoede 
nam systematisch toe. De 
levensomstandigheden en het 
welzijn van kinderen worden 
immers sterk bepaald door 
de (gezins)context waarin het 
kind opgroeit. Nicole Formesyn 
is beleidsmedewerker bij 
Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen en mede-auteur van 
het boek ‘Kansarm maar niet 
kansloos’.

Lessenreeks duurzame 

ontwikkeling en 

klimaatverandering 

Les 6 De oorlog om 

grondstoffen en hernieuwbare 

energie

Datum: maandag 
10 februari   
14.00 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. 
UPV
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs & inhoud: zie 13/1 pg3 - 
code betaling = vj 2020 kl2
In deze les hebben we het over 
grondstoffen en hernieuwbare 
energie en de oorlog die daar 
wereldwijd over gevoerd wordt.

Huisgenoten: Dans Je Zelf 

Dinsdag 11 februari 
van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Organisator: huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen – 

Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven:via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Dans kan je bewust maken 
van jezelf. Wat doet beweging 
met jou? Hoe kan je landen in 
je eigen lichaam? Lut Devreese 
deed jarenlang ervaring op in 
lichaamswerk en dans. In deze 
reeks verkent ze hoe je opnieuw 
voeling kan krijgen met je 
levensenergie en levensvreugde. 
Je kan deelnemen aan de reeks 
of per sessie, ervaring is niet 
nodig.

Huisgenoten: Dans Je Zelf

Dinsdag 18 februari 
van 14.00 uur tot 16.00 
uur  
Organisator: huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 11/2

Samen zingen met No Notes

woensdag 19 februari 
19.30 uur tot 21.30 uu
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Lezing ‘Kan de wereld 

veranderen door zeeën en

oceanen’

donderdag 20 februari 
14.30 uur  
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
i.s.m. HV en Vermeylenfonds
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 
3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig  
Dr. Jan Seys is als maritiem  
bioloog gebeten door zee en 
kust. Hij neemt ons mee op 
sleeptouw langs onze kust, 
aan de hand van een 25-tal 
gedocumenteerde verhalen. 
Hoe het dezer dagen met de 
zeehonden is gesteld, hoe ver 
je op zee kunt zien of waarom 
de zeespiegel nooit een 
echte spiegel is. Vanwaar het 
lenteschuim op onze stranden 
afkomstig is en waar je heen 
moet om je temidden van de 
historische Zwingeul te wanen. 
Een selectie uit zijn boek komt 
aan bod tijdens de virtuele reis 
in deze presentatie.

Aperitiefconcert De Negen 

Muzen - ‘Recital piano en fluit’

zondag 23 februari 
11.00 uur 
Organisator: 
vzw De Negen Muzen 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs en inschrijven: zie 26/1 pg4
Al 40 jaar organiseren De negen 
Muzen aperitiefconcerten 
te Brugge. Met zowel jong 
talent van eigen bodem als 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

gevestigde waarden. Wim 
Vandenbossche (fluit) en Pieter 
Vandenberghe (piano) zijn al 
jaren collega’s bij het Groot 
Harmonieorkest van de Gidsen. 
Ze stellen ons hun programma 
voor en spelen, zowel solo 
als samen, muziek van Bach, 
Schumann, Bartok, …
Dit betekent een heerlijk 
repertoire voor uitvoerders én 
publiek!

Huisgenoten: Dans Je Zelf 

Dinsdag 25 februari 
van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Organisator: huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 11/2

Soup stories 

donderdag 27 februari 
van 12.30 uur tot 13.30 uur
Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping – Hauwerstraat 3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75

Inhoud: zie 30/1. Tafelgast nog te 
bevestigen.

03maart
Potpourri d’amis: Tibetaanse 

gemeenschap 

Zondag 1 maart 
om 11.30 uur
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. FMDO
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis
Inschrijven:  via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Brugge is al sinds de middel-
eeuwen een smeltkroes van cul-
turele rijkdommen. Uit alle wind-
streken waaien nieuwkomers 
aan met hun eigen bagage aan 
verhalen, tradities, feesten en 
gewoontes. Elk kwartaal vragen 
we een andere gemeenschap 
ons letterlijk en/of figuurlijk te 
laten proeven van hun geschie-
denis en cultuur.
Waar zitten de raakvlakken en 
wat kunnen wij nog van elkaar 
leren? De Tibetaanse gemeen-
schap stelt ons hun bijzondere 
nieuwjaartraditie voor…

Huisgenoten: Dans Je Zelf

Dinsdag 3 maart
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Organisator: huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 11/2

Film ‘Incendies’ ingeleid door 

Gilles Coulier

woensdag 4 maart
19.30 uur – onthaal vanaf 
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A 
Prijs: 2 euro 
Inschrijven: niet nodig
Bruggeling Gilles Coulier is 
filmregisseur, scenarioschrijver 
en filmproducent. Hij brengt 
ons de film ‘Incendies’, een 
Canadese dramafilm uit 
2010 onder regie van Denis 
Villeneuve. De film is gebaseerd 
op het gelijknamige toneelstuk 
uit 2003 van Wajdi Mouawad. 
Na de dood van hun moeder 
ontdekken Simon en Jeanne 
dat ze nog een broer hebben 
en dat hun vader nog in leven 
is. De laatste wens van hun 
moeder is dat Simon en Jeanne 
een bezoek brengen aan hun 
broer en vader en dat ze hun 
enkele brieven geven. Daarvoor 
moeten ze op reis naar het 
Midden-Oosten.

Samen zingen met No Notes

Donderdag 5 maart 
19.00 uur tot 21.00 uur
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Algemene Vergadering 

Willemsfonds Brugge voor 

leden, met walking lunch en 

gastspreker Jasper Pillen 

zondag 8 maart
12.00 uur 
Organisator: Willemsfonds 
Brugge

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 50 euro 
Inschrijven: via katrien.
dotselaere@telenet.be - 
0477 59 17 94 
Kort administratief onthaal 
gevolgd door walking lunch 
(zowel aperitieftafels als lage 
tafels worden voorzien) met 
een tafelrede door Jasper Pillen 
thema ‘Van Wetstraat tot de 
Burg’.

Huisgenoten: Dans Je Zelf

Dinsdag 10 maart
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Organisator: huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 11/2

Break a leg  

donderdag 12 maart 
14.00 uur tot 16.30 uur  
Organisator: De Brug en 
dansschool Ramon
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig
Bekruipt je af en toe de zin om 
te dansen? Ongedwongen 
plezier maken en bewegen 
op muziek…  en dat onder de 
deskundige begeleiding van 
Andres Ramon. Lijkt jou dat 
wat? Kom gerust een dansje 
placeren: solo, disco of Latijnse 
dansen… het passeert allemaal 
de revue. En tussendoor 
eventjes uitrusten natuurlijk bij 

een tasje koffie. We richten ons 
met deze activiteit vooral op 
55-plussers maar iedereen is 
welkom!

Lezing ‘De wederopbouw van 

Flanders Fields na WOI’ door 

Dominiek Dendooven 

donderdag 12 maart 
14.30 uur 
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
i.s.m. HV en Vermeylenfonds
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 
3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig  
Dominiek Dendooven is 
doctor in de geschiedenis en 
wetenschappelijk medewerker 
aan de stedelijke musea van 
Ieper (waaronder het In Flanders 
Fields Museum). Hij publiceerde 
onder meer Menenpoort & Last 
Post. Ieper als Heilige Grond. 
Na WOI was het idyllische 
landschap van de Westhoek 
getransformeerd tot een 

desolaat maanlandschap. De 
oorlog had tientallen dorpen en 
steden langs het front volledig 
van de kaart geveegd. Toch 
herrees de Westhoek als een 
feniks uit zijn as.

Filoavond met Brecht Decoene 

‘Moderne wijsbegeerte vanaf 

Descartes’ 

donderdag 12 maart  
20.00 uur 
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.
be of www.facebook.com/
vrijzinnigbrugge
Tijdens deze 2e filoavond in 
een reeks van 3 blikken we 
op moderne wijsbegeerte 
vanaf Descartes. Deze vader 
van de moderne filosofie hield 
zich voornamelijk bezig met 
rationaliteit. Hij probeerde vanuit 
een rede tot oplossingen te 
komen. 3e avond: 30/4.

Jazz in stijl: Quintet

zondag 15 maart 
17.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig

Van Daniël Dehulster, ook be-
kend als ‘Jazzy Daniël’, mogen 
we een mooie jazz-programma-
tie verwachten! Tussen 1983 en 
2004 passeerden jazz groothe-

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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den én het kruim van de Belgi-
sche jazz de revue in Daniël’s 
café De Versteende Nacht in de 
Langestraat. Hij deed het toen 
met plezier en volle overgave en 
slaat nu voor De Brug de vleu-
gels terug uit. Vaste drummer 
Kobe Gregoir experimenteerde 
de afgelopen jaren in Den Haag 
heel veel met verschillende be-
zettingen voor zijn eigen band, 
waarmee hij arrangementen en 
eigen composities wil spelen en 
opnemen.

Lessenreeks duurzame 

ontwikkeling en 

klimaatverandering 

Les 7 Landbouw en voeding

Datum: maandag 16 maart 
14.00 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. 
UPV
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
 Prijs & inhoud: zie 13/1 pg3 – 
code betaling = vj 2020 kl3
In deze les worden landbouw 
en voedingssystemen onder de 
loep genomen

Samen zingen met No Notes

Donderdag 18 maart 
19.00 uur tot 21.00 uur
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Lezing ‘Tijdig nadenken en 

plannen omtrent waardige 

levenseindezorg’

donderdag 19 maart 
19.00 uur 
Organisator: LEIF (Levenseinde 
Informatieforum) West-

Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Bij 1 op 2 mensen wordt de 
stervensfase beïnvloed door 
medische handelingen of 
beslissingen. 4 op 10 komt 
daarbij met palliatieve zorg in 
aanraking. Welke zorg wil je 
zelf als toekomstige patiënt? 
Wat zijn je rechten als patiënt? 
Wanneer is euthanasie mogelijk? 
Wat bij wilsonbekwaamheid? 
Wat zijn voorafgaandelijke 
wilsverklaringen? Op deze 
voordracht ontvang je 
hieromtrent correcte informatie 
en kan je met je vragen terecht. 
En, haal vooraf alvast het 
LEIFplan bij je apotheek. Met 
André Van Nieuwkerke en 
dokter Luc Proot, bezielers van 
LEIF West-Vlaanderen.

Aperitiefconcert De Negen 

Muzen - ‘La belle époque’

zondag 22 maart   
11.00 uur 
Organisator: 
vzw De Negen Muzen 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs en inschrijven: zie 26/1 pg4
Al 40 jaar organiseren De Negen 
Muzen aperitiefconcerten te 
Brugge. Alle genres komen aan 
bod. Met zowel jong talent van 
eigen bodem als gevestigde 
waarden. Jeroen Billiet 
(hoorn) en Jan Huylebroeck 
(piano) dompelen ons onder 
in de hoornmuziek die zich 
omstreeks 1910 aan het Gentse 

conservatorium ontwikkelde. 
Muziek van wereldformaat, 
eigenzinnig en licht verteerbaar. 
Ideaal voor de feeërieke 
salons van de grootstedelijke 
bourgeoisie en perfect om 
dit seizoen mee af te sluiten. 
Uniek want Jeroen Billiet maakt 
gebruik van de historische 
instrumentencollectie van het 
Gents conservatorium.

Huisgenoten: Omgaan met 

emoties deel 1

Datum: maandag 23 maart  
19.30 uur  
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. De Brug 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 
3C
Prijs: 50 euro voor de 
reeks, 40 euro voor 
uitkeringsgerechtigden
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Klinisch psychologe Fanny 
Dumarey biedt handvaten om 
emoties bewust te benaderen. 
Welke boodschappen dragen 
emoties? Hoe versterken 
we leuke emoties en kunnen 
we moeilijke emoties dragen 
of verminderen? Hoe laten 
we los? Deze cursus biedt 
wetenschappelijk onderbouwde 
handvaten, het is geen 
therapeutische groep. Een 
5-delige cursus met sessies 
telkens op maandag, op 23 en 
30 maart, op 20 april en op 4 en 
18 mei.
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Cyclus ‘Markante figuren uit 

de popcultuur’ 1: ‘Mythes, 

maskers en moraal - een 

mogelijk Bob Dylanverhaal’- 

lezing door Johan Decroos

Datum: woensdag 25 
maart  
19.30 uur  
Organisator: De Brug i.s.m het 
Vermeylenfonds 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig  
Korte inhoud: Het leven en werk 
van Dylan zijn te omvangrijk om 
te vatten in een momentopname. 
Via deze lezing erkent Johan 
Decroos de zinloosheid van zo’n 
poging, maar hij voegt er een 
invalshoek aan toe. Als je over 
Bob Dylan niets met zekerheid 
kan zeggen, lukt het misschien 
wel om de mensen te belichten 
over wie hij schrijft en zingt. 
Kunnen we iets over Dylan leren 
door enkele personages in zijn 
oeuvre onder de loep te nemen? 
Woody Guthrie, Lenny Bruce, 
John Lennon? Waarom en hoe 
bezingt Dylan hen?

Soup stories 

donderdag 26 maart  
van 12.30 uur tot 13.30 uur  

Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping – Hauwerstraat 3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 30/1. De tafelgast is 
Peter Clerckx, hij geeft tips voor 
een eco-vriendelijk stadsleven.

Huisgenoten: Omgaan met 

emoties deel 2

Datum: maandag 30 maart   
19.30 uur  
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. De Brug 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 
3C
Prijs: 50 euro voor de 
reeks, 40 euro voor 
uitkeringsgerechtigden
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75 
Een 5-delige cursus met 
sessies telkens op maandag, 
op 23 en 30 maart, op 20 april 
en op 4 en 18 mei.  
Inhoud: zie 23/3

04april
Samen zingen met No Notes

Donderdag 2 april en 
19.00 uur tot 21.00 uur 
woensdag 15 april  
19.30 uur tot 21.30 uu
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Voordracht/zondagsgesprek 

Datum: zondag 19 april 
11.00 uur  
Organisator: Humanistisch 
Verbond i.s.m UPV

Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig  
Spreker nog niet gekend. Volg 
facebook/website voor info.

Lessenreeks duurzame 

ontwikkeling en 

klimaatverandering 

Les 8 Meten is weten: wat met 

het BNP?

Datum: maandag 20 april  
14.00 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. 
UPV
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs & inhoud: zie 13/1 p3 – 
code betaling = vj 2020 kl4
In deze les gaat het over 
duurzame ontwikkeling in de 
praktijk, met de onderlinge 
verbanden tussen de 
verschillende pijlers/dimensies 
(milieu, economisch, sociaal). 
Welke kritiek krijgt het BNP en 
hoe verhoudt het zich tot de 
Sustainable Development Goals 
(SDG’s)? En hoe kan je trouwens 
duurzame ontwikkeling meten?

Huisgenoten: Omgaan met 

emoties deel 3

Datum: maandag 20 april    
19.30 uur  
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. De Brug 
Zaal: hoofdgebouw gelijkvloers 
– Hauwerstraat 3C
Prijs: 50 euro voor de 
reeks, 40 euro voor 
uitkeringsgerechtigden
Inschrijven: via brugge@

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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deMens.nu - 050 33 59 75
Een 5-delige cursus met 
sessies telkens op maandag, 
op 23 en 30 maart, op 20 april 
en op 4 en 18 mei. 
Inhoud: zie 23/3

Cyclus ‘Markante figuren 

uit de popcultuur’ 2: ‘Nick 

Cave: The Secret Life Of A 

Love Song’ - lezing door Kurt 

Overbergh

Datum: woensdag 22 april   
19.30 uur  
Organisator: De Brug i.s.m het 
Vermeylenfonds 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig  
Kurt Overbergh is door en door 
fan van Cave. Samen duiken we 
in Harry Smith’s invloedrijke ‘The 
Anthology Of American Folk 
Music’ als grote inspiratiebron 
voor Cave. We bekijken het 
werk van de schizofrene 
kunstenaar Louis Wain met zijn 
voorliefde voor antropomorfe 
katten. Er moet namelijk een 
reden zijn waarom Cave zijn 
werk collectioneert. We laten 
ons licht schijnen over ‘duende’ 
en duiken in fado. We luisteren 
samen naar originele murder 
ballads die Cave zo eert. Het 
wordt een gloedvolle avond.

Bruggenbouwers: Paul

Destrooper 

donderdag 23 april  
19.00 uur 
Organisator: LEIF (Levenseinde 

Informatieforum) West-
Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig
De lezingencyclus ‘Bruggen-
bouwers‘ geeft een forum aan 
experten die een positief alter-
natief bieden voor polarisering, 
onverdraagzaamheid en verzu-
ring. Als brugfiguren inspireren 
ze om verbindend te werken. 
Paul Destrooper is docent in 
de levenseindezorg en -beslis-
singen en levensbeschouwelijk 
begeleider met als achtergrond 
filosofie, theologie en recht. Hij 
richtte LEIF mee op en is ver-
antwoordelijk voor de opleiding 
en intervisie van LEIFartsen en 
-consulenten. Hij is verder lid 
van de Federale Controle- en 
Evaluatiecommissie Euthana-
sie en bestuurder van o.m. het 
Forum Palliatieve Zorg. Na de 
lezing van max. 45’ gaat VRT 
journalist en diensthoofd 
Radio 1 Jan Knudde nog even 
in gesprek met Paul en mode-
reert hij ook de vraagstelling 
vanuit de zaal.

Lazy Sunday met The Friends 

Connection

Datum: zondag 26 april  
Uur:  11.00 uur concert 
(10.30 uur deuren open, 
12.00 uur apero-time) 
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig  
Deze zes vrienden hebben voor 

dit lenteconcert weer een nieuw 
programma klaar. Lonkend 
naar de zomer verwarmen zij je 
met hun eigen interpretatie van 
goeie ouwe songs, standards, 
up tempo nummers. Geniet van 
hun enthousiasme en start je 
zondag met een goed gevoel. 
The Friends Connection met Ar-
lette Lambin en Chris Marchand 
(vocals), Roland Annys (dwars-
fluit), Eric Janssens (gitaar), Wilf-
ried Deroo (basgitaar) en Marc 
Lamoot (percussie).

Soup stories 

donderdag 30 april  
van 12.30 uur tot 13.30 uur  
Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping – Hauwerstraat 3C
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 30/1. Tafelgast nog te 
bevestigen.

Filoavond met Brecht Decoene

‘Hedendaagse filosofie van de 

20ste eeuw’  

donderdag 30 april 
20.00 uur 
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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be of www.facebook.com/
vrijzinnigbrugge
Tijdens deze laatste filoavond in 
een reeks van 3 blikken we op 
hedendaagse wijsbegeerte van 
de 20ste eeuw.

05mei
Huisgenoten: Omgaan met 

emoties deel 4 

Datum: maandag 4 mei
19.30 uur  
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. De Brug 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 3C
Prijs: 50 euro voor de 
reeks, 40 euro voor 
uitkeringsgerechtigden
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Een 5-delige cursus met sessies 
telkens op maandag, op 23 en 
30 maart, op 20 april en op 4 en 
18 mei.  Inhoud: zie 23/3

Film ‘Lost Highway’ ingeleid 

door Bart Vanduyver 

woensdag 6 mei
19.30 uur – onthaal vanaf 
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A 
Prijs: 2 euro 
Inschrijven: niet nodig
Bart Vanduyver is cultuurcoach 
bij Stad Brugge. Hij koos voor 
ons de film ‘Lost Highway’, een 
Amerikaanse psychologische 
thriller uit 1997 onder regie van 
David Lynch. Het verhaal: Een 

jazzsaxofonist woont met zijn 
vrouw in een strak vormgege-
ven huis. Al snel wordt duidelijk 
dat er een vreemde spanning in 
hun kinderloze huwelijk heerst. 
De film begint als er wordt aan-
gebeld en over de intercom 
verneemt dat een zekere Dick 
Laurent vermoord is. Maar er is 
niemand aan de deur. Daarna 
vindt het echtpaar elke ochtend 
een envelop met een videocas-
sette op de trap voor hun huis. 
Daaropvolgende banden zijn in 
hun huis opgenomen en tonen 
zelfs het koppel dat in bed lig-
gen te slapen. De politie kan er 
weinig aan doen.

Lezing ‘De houdbaarheid van 

het Verlichtingsdenken in een 

veranderende wereld’ door 

em. prof. dr. Jean Paul Van 

Bendegem

donderdag 7 mei   
14.30 uur  
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
i.s.m. HV en Vermeylenfonds 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig  
Jean Paul Van Bendegem is wis-
kundige, filosoof en hoogleraar 
logica en wetenschapsfilosofie 
verbonden aan de Vrije Uni-

versiteit Brussel. Hij behandelt 
o.m. de problematiek van de 
relaties tussen wetenschappen 
en religieuze opvattingen. Zijn 
maatschappelijk engagement is 
enerzijds zichtbaar door de talrij-
ke lezingen die hij verzorgt over 
een brede waaier van onderwer-
pen; anderzijds is hij aanwezig in 
de media, ofwel in de vorm van 
radio- en tv-interviews ofwel in 
de vorm van columns voor di-
verse kranten, tijdschriften en 
websites.

Samen zingen met No Notes

Donderdag 7 mei   
19.00 uur tot 21.00 uur
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Cubaanse band met Rey 

Cabrera

zaterdag 9 mei  
20.00 uur
Organisator: Willemsfonds 
Brugge i.s.m. Willemsfonds 
Brugs Ommeland
Prijs: 12 euro 
Willemsfondsleden / 15 euro 
niet leden
Inschrijven: via katrien.
dotselaere@telenet.be / 0477 
59 17 94 of via hendrik@
demol.com / 0477 30 53 59
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Rey Cabrera komt uit het warm-
ste deel van Cuba, waar suiker-
riet en dus rum vandaan komt. 
En muziek. Uit Santiago de 
Cuba komt de Son, de muziek-
stijl die, door een gelukkig toe-
val, wereldberoemd werd met 
de Buena Vista Social Club. Rey 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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speelde met alle groten uit die 
club en is nog steeds goed be-
vriend met Eliades Ochoa (één 
van de laatste uit de originele 
bezetting). 
Een tweede gelukkig toeval 
bracht Rey in Brussel waar hij 
blijven plakken is – en getrouwd. 
Hij blijft nog steeds nieuwe mu-
ziek schrijven en treedt nog 
steeds overal in Europa op.

Cyclus ‘De kracht van 

verhalen’ 1: ‘De kracht van 

literatuur’ - lezing door Rein 

Janssens

zondag 10 mei 11.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m. 
Vermeylenfonds  
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig  
Rein Janssens is germaniste 
en staat met beide benen in 
het uitgeversvak. Daardoor is 
ze dan ook geen onbekende 
voor heel wat Nederlandstalige 
schrijvers. Vanuit haar expertise 
vertelt ze verhalen over boeken 
en al vertellend zoekt ze zo een 
antwoord op volgende vragen: 
‘Waarom lezen we? Wat kunnen 
boeken voor je betekenen? Wel-
ke is de emotionele impact van 
een boek?’ Dit maakt van deze 

lezing een uniek evenement, dat 
je een bijzondere inkijk in taal, 
het schrijverschap en literatuur 
in het algemeen verschaft.

Nascholing ‘(S)expert anno 

2020’ - Praten over seks en 

relaties in een digitale wereld 

Datum: donderdag 14 mei  
9.30 uur -16.00 uur
Organisator: Centrum voor 
Geboorteregeling en Seksuele 
Opvoeding (CGSO)
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A & 
hoofdgebouw gelijkvloers – 
Hauwerstraat 3C
Prijs: 95€ (hele dag)  -  50€ 
(halve dag). Incl. syllabus, 
koffie/thee/water. Voor 
personen die de hele dag 
blijven is een broodjeslunch 
voorzien. 
Inschrijven: info@cgso.be
Doelgroep: zorg- en onderwijs-
professionals, begeleiders en 
opvoeders bijzondere jeugdzorg
Voormiddag: praten over re-
laties en seksualiteit in digitale 
tijden (9u30-12u30)
Van sexting tot internettrollen, 
van schoonheidsidealen tot ge-
nderstereotypen, van flirten tot 
grooming…Kinderen en jonge-
ren beleven relaties en seksu-
aliteit ook online en via nieuwe 
media. We geven je de laatste 
weetjes mee. We bieden je tips 
& tricks hoe je didactisch mate-
riaal kan inpassen in RSV. 
Namiddag: Love Casino 
(13u30-16u)
In kleine groepjes ga je aan de 
slag met nieuwe didactische 
materialen. Samen met jouw 

collega’s steek je een work-
shop of gesprek rond relaties en 
seksualiteit voor jouw kinderen 
en jongeren in elkaar. We gaan 
dieper in op je vragen en helpen 
je met het opstellen van jouw 
RSV-programma. 
Doelgroep: zorg- en onderwijs-
professionals, begeleiders en 
opvoeders bijzondere jeugdzorg

Lessenreeks duurzame 

ontwikkeling en 

klimaatverandering 

Les 9 Duurzame ontwikkeling 

in de praktijk

Datum: maandag 18 mei   
14.00 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. 
UPV
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A 
Prijs & inhoud: zie 13/1 pg 3 – 
code betaling vj2020 kl5
Prijs & inhoud: zie 13/1 – code 
betaling = vj 2020 kl5In deze les 
wordt bekeken hoe duurzame 
ontwikkeling in de praktijk wordt 
omgezet.

Huisgenoten: Omgaan met 

emoties deel 5 

Datum: maandag 18 mei 
19.30 uur  
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. De Brug 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers – Hauwerstraat 3C
Prijs & inhoud: zie 13/1 pg 3 – 
code betaling vj2020 kl5
Een 5-delige cursus met sessies 
telkens op maandag, op 23 en 
30 maart, op 20 april en op 4 en 
18 mei. Inhoud: zie 23/3 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Samen zingen met No Notes

Datum: woensdag 20 mei  
19.30 uur tot 21.30 uur
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3

Lezing ‘Tijdig nadenken en 

plannen omtrent waardige 

levenseindezorg’

donderdag 21 mei 
19.00 uur 
Organisator: LEIF (Levenseinde 
Informatieforum) West-
Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Info: zie 19/3 pg 10

Soup stories 

donderdag 28 mei 
van 12.30 uur tot 13.30 uur  
Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping – Hauwerstraat 3C
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
Inhoud: zie 30/1. Tafelgast nog 
te bevestigen.

Cult wandeling ‘ZORG-

Wekkend’

Donderdag 28 mei 2020 
14.00 uur tot 16.30 uur  
Organisator: De Brug 
Vertrekpunt Begijnhof 
– einde in De Brug
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.
be of www.facebook.com/
vrijzinnigbrugge (Max. 25 
personen)

Naast prinsen en hertogen leef-
den er veel doodgewone men-
sen in Brugge. De fiere torens 
van het Belfort en de Brugse 
kerken keken neer op de armoe-
dige huisjes. Op deze wandeling 
laat stadsgids Marc Debraban-
dere ons kennis maken met een 
verdwenen wereld. Je krijgt een 
idee van hoe de gewone men-
sen in de voorbije eeuwen leef-
den, werkten, geboren werden 
en stierven. Je ziet Brugge door 
de ogen van hulpverleners en 
hulpvragers van toen. Het wordt 
een boeiende ontdekkingstocht. 
We richten ons met deze activi-
teit vooral op 55-plussers maar 
iedereen is welkom!

Wandeling met gids ‘Filosofie 

in het Brugse stadsbeeld’ 

Datum: zondag 31 mei   
10.30 uur
Organisator: Willemsfonds 
Vertrek- en eindpunt: Sashuis 
– aan het Minnewater en De 
Brug – Hauwerstraat 3A 
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via katrien.
dotselaere@telenet.be - 0477 
59 17 94
We wandelen doorheen Brug-
ge op zoek naar aanwezige 
filosofische herinneringen. Ver-
schillende filosofische figuren 
en strekkingen komen aan bod: 
klassiekers, mystici, scholastie-
kers, wijsgeren, humanisten en 
theologen. Gebouwen, plaat-
sen, borstbeelden en gezegden 
geven dat allemaal kleur. We 
starten met een dagdromend 
amateurfilosoof en anderhalf 
uur later ronden we af met een 
glaasje in De Brug.

06juni
Film ‘Fight Club’ ingeleid door 

Thibault Bekaert 

woensdag 3 juni 
19.30 uur – onthaal vanaf 
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A 
Prijs: 2 euro 
Inschrijven: niet nodig
Fight Club is een Amerikaanse 
film uit 1999 gebaseerd op de 
roman Fight Club van Chuck 
Palahniuk. Onder andere Brad 
Pitt, Edward Norton en Helena 
Bonham Carter spelen in deze 
door David Fincher geregisseer-
de film. De filmmuziek werd ge-
maakt door de Dust Brothers. 
Het hoofdpersonage heeft last 
van slapeloosheid. Hij bezoekt 
uit verveling praatgroepen. Door 
deze groepen weet hij zijn emo-
ties los te laten en kan hij weer 
slapen. Als een eigenaardige 
vrouw, Marla, eveneens voor 
haar plezier naar deze groepen 
gaat en daardoor zijn herstel 
verstoort, krijgt hij weer met sla-
peloosheid te kampen.

Samen zingen met No Notes

donderdag 4 juni 
19.00 uur tot 21.00 uur
Prijs & inhoud: zie 15/1 pg 3 

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Cyclus ‘De kracht van 

verhalen’ 2: ‘Is er nood aan 

een nieuw politiek narratief?’ 

lezing door Prof. Em. Dr. Mark 

Elchardus (VUB)

zondag 7 juni
11.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m. 
Vermeylenfonds  
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: niet nodig  
Ook de politieke wereld heeft 
een verhaal nodig. Vandaag de 
dag stellen we echter vast dat 
veel politieke partijen geen ver-
haal meer hebben. Dus moeten 
we ons de vraag durven stellen: 
is er een nieuw politiek narratief 
nodig, een narratief dat mensen 
mobiliseert voor een samenle-
vingsmodel en duidelijk maakt 
hoe dat kan worden bereikt? Ve-
len kunnen helpen bij het formu-
leren van een dergelijk verhaal; 
om te slagen moet het echter 
worden gedragen en uitgedra-
gen door politici van formaat.

Samen zingen met No Notes

woensdag 17 juni 
19.30 uur tot 21.30 uur
Prijs & inhoud: zie 2/1 pg 3 

Filosofie in de praktijk: een 

socratisch gesprek 

Datum: zondag 21 juni   
11.00 uur – 13.00 uur 
Organisator: De Brug 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 5 euro 

Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.
be of www.facebook.com/
vrijzinnigbrugge 
Een socratisch gesprek onder 
deskundige leiding van Peter 
Algoet, filosoof. Met de groep 
bepalen we bij aanvang een the-
ma en gaan daarover verder in 
gesprek, al dan niet tijdens een 
korte wandeling in de buurt.

Lessenreeks duurzame 

ontwikkeling en 

klimaatverandering 

Les 10 Wat is een duurzaam 

product?

Datum: maandag 22 juni  
14.00 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. 
UPV
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs & inhoud: zie 13/1 – pg3
code betaling = vj 2020 kl6
In deze laatste les hebben we 
het over de  criteria die worden 
gehanteerd om een product 
duurzaam te noemen.  Zijn er 
gevolgen van een kringloopeco-
nomie/circulaire economie voor 
het Globale Zuiden?

Gespreksgroep SOS 

Nuchterheid

Organisator: SOS Nuchterheid 
elke donderdag
van 19.30 uur tot 21.30 uur
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Praten met lotgenoten als on-
dersteuning bij het overwinnen 

van problemen met alcohol, 
drugs, pillen enz... Nieuwko-
mers nemen best vooraf even 
contact met groepsverantwoor-
delijke Yvan via 0478 37 38 65. 
Meer informatie: www.sosnuch-
terheid.org

07juli
Samen zingen met No Notes

donderdag 2 juli
19.00 uur tot 21.00 uur
Prijs & inhoud: zie 2/1 pg 3 

08augustus
Samen zingen met No Notes

woensdag 19 augustus
19.30 uur tot 21.30 uur
Prijs & inhoud: zie 2/1 pg 3 

*Het Brugs Netwerk Vrijetijd-
sparticipatie betaalt een te-
gemoetkoming op individuele 
basis op de kost van onze ac-
tiviteiten. We verstrekken een 
betaalbewijs op vraag.

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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Workshop Sixty and Still Sexy 

donderdag 23 januari 
13.15 uur tot 16.30 uur
Organisator: De Brug & KTA 
Brugge
Locatie: KTA, Rijselstraat 7, 
8200 Brugge (afspraak aan de 
ingang KTA)
Prijs: 5 euro
Inschrijven: via het formulier 
op www.vrijzinnigbrugge.
be of www.facebook.com/
vrijzinnigbrugge (Max. 30 
personen)
Verwen jezelf met een keu-
ze uit verschillende schoon-
heidsprogramma’s: manicure/
pedicure, gelaatsverzorging of 
haar/baardzorg. De studenten 
schoonheidszorg en haarzorg 
van het KTA heten je hartelijk 
welkom in hun professioneel 
salon en bezorgen je een zali-
ge namiddag. Voordien worden 
jullie hartelijk ontvangen met 
een kopje koffie en versnapering 
door de leerlingen van de afde-
ling voeding-verzorging. Meer 
info: www.vrijzinnigbrugge.be

Inleiding tot de Chinese 

kalligrafie met workshop 

zaterdag 8 februari 14.30u
Organisator: Vermeylenfonds
Locatie: Confuciusinstituut 
Howest, Sint-Jorisstraat 69
Meer info: 
vfbrugge@gmail.com 

RSV in het secundair 

onderwijs

Praktisch aan de slag met 

de nieuwe eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen

donderdag 13 februari 
9.30 uur -16 uur
Organisator: Centrum voor
Geboorteregeling en Seksuele
Opvoeding (CGSO)
Locatie: Levenshuis, Koningin 
Elisabethlaan 92
Meer info: www.cgso.be

Toneelvoorstelling ‘Een paar 

is twee’

woensdag 4 maart en 
donderdag 5 maart 20.00u 
Organisator: Vermeylenfonds
Locatie: CC De Dijk, 
Blankenbergse Steenweg 221
Meer info: 
www.vrijzinnigbrugge.be 
Tickets: 17 euro
Reserveren: Ticketbalie 
Cultuurcentrum (050 44 30 60) 
http://www.ticketsbrugge.be/

Deelname aan 

Ryelandt Concert 

zaterdag 14 maart

Organisator: Willemsfonds 

Locatie: Stadsschouwburg 
Brugge
Meer info: 
www.willemsfondsbrugge.be 

Bezoek Gruuthusemuseum

 Museum 

met audio gids

zondag 15 maart 
11.00 uur 
Organisator: Humanistisch 
Verbond
Meer info: 
www.vrijzinnigbrugge.be 

Nascholing CGSO  ‘Liefde kan

je leren’ 

donderdag 2 april 9.30 uur 
-16 uur
Organisator: Centrum voor 
Geboorteregeling en Seksuele 
Opvoeding (CGSO)
Locatie: Levenshuis, Koningin 
Elisabethlaan 92
Meer info: www.cgso.be

Bezoek aan atelier 

saxofoonbouwer 

Karel Goetghebeur 

zaterdag 25 april 10.30 uur
Organisator: Willemsfonds 
Locatie: Gistelsesteenweg 97, 
Sint-Andries
Meer info: 
www.willemsfondsbrugge.be 

ACTIVITEITEN

niet in 
De Brug, 
wel in 
Brugge

Kijk voor last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Vrijzinnig Lentefeest en Feest 

Vrijzinnige Jeugd 

zondag 3 mei   
Organisator: Humanistisch 
Verbond Ouders 
Locatie: Concertgebouw 
Brugge 
Meer info: 
www.ovmbrugge.be

Bijwonen voorstelling ‘Yellow - 

The sorrows of Belgium II:Rex’  

zaterdag 9 mei 20.00 uur
Organisator: Vermeylenfonds
Locatie: Stadsschouwburg
Meer info: vfbrugge@gmail.com 
- www.vrijzinnigbrugge.be 

Bezoek aan de tentoonstelling 

‘Het terracottaleger van Keizer

 Qin’ 

zondag 10 mei 2020
11.00 uur 
Organisator: Humanistisch 
Verbond
Locatie: Site Oud St. Jan
Meer info: 
www.vrijzinnigbrugge.be 

Bezoek aan de bijentuin 

Damme met gids 

zondag 7 juni 2020
Organisator: Humanistisch 
Verbond
Locatie: Eikelberg 1, Damme
Meer info: 
www.vrijzinnigbrugge.be

een Brug
verder
Daguitstap Gent

Zaterdag 4 april
Organisator: Willemsfonds 
Meer info: www.
willemsfondsbrugge.be

55+?
Jong van 
hart?
Lees dan 
verder!
Wij die mei ’68 meemaakten 
zijn nu 68… Wij staan op 
een heel andere manier in 
het leven dan onze bomma’s 
en bompa’s. Wij zijn groot 
geworden met progressieve 
ideeën. De jongere generatie 
boeit ons mateloos. We 
vinden dat we elkaar veel 
te bieden hebben. Over 
allerlei maatschappelijke 
thema’s hebben we een eigen 
mening. We wisselen graag 
informatie uit, over zaken 
die ons aanbelangen, maar 
ook ruimer. Laten we elkaar 
ontmoeten en inspireren...  
De Brug biedt een aantal 
themagerichte namiddagen 
aan in samenwerking met 
verschillende partners. We 
ronden steeds af met een 
babbeltje. 
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Sixty and Still Sexy
donderdag 23 januari – 13.15 uur tot 16.30 uur  

De studenten schoonheidszorg en haarzorg van 
het KTA St-Michiels Brugge bezorgen ons een 
zalige namiddag in hun kapsalon. Er is de keuze 
tussen verschillende schoonheidsprogramma’s. 
De leerlingen van de afdeling voeding-verzorging 
verwennen ons met koffie en versnapering.

Locatie: 
Rijselsestraat 7, 8200 Brugge (ingang KTA) om 
13.15 uur. We stappen er samen naar toe.

Maximum 30 personen.

Break a leg
donderdag 12 maart – 14.00 uur tot 16.30 uur 
Kriebelt het af en toe om te dansen? Om onge-
dwongen te bewegen op muziek die ons weer jong 
doet voelen? Andres Ramon (Dansschool Ramon) 
leidt ons doorheen disco, salsa, tango of gewoon 
solo!  
Locatie: tuinpaviljoen De Brug – Hauwerstraat 3A

Cult wandeling 
“ZORG-Wekkend”
donderdag 28 mei – 14.00 uur tot 16.30 uur 
Stadsgids Marc Debrabandere neemt ons mee 
naar een verdwenen wereld. Naar het Brugge van 
eeuwen geleden. Daar waar gewone mensen leef-
den, werkten, geboren werden en stierven. We 
zien Brugge door de ogen van hulpverleners en 
hulpvragers van toen. 

Locatie
vertrek Begijnhof - aankomst tuinpaviljoen De Brug 

Maximum 25 personen.

Iedereen is welkom.
We richten ons tot 55-plussers, Jaggers 
(Jong Actief Gepensioneerd) en al wie zich 
jong van hart voelt.  Prijs: 5 euro/activiteit  
Inschrijven: noodzakelijk -behalve voor 
‘Break a leg’ op 12 maart- via de formulieren 
op www.vrijzinnigbrugge.be of www.
facebook.com/vrijzinnigbrugge

UITGELICHT
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Project huisgenoten
Met ‘Huisgenoten: Gereedschap voor het leven’ biedt het huisvandeMens laagdrempelige inspire-
rende workshops in kleine groep in een huiselijke sfeer rond levenskunst, zelfzorg en zingeving.

Activiteiten binnen dit project:

Dans Je Zelf 
op dinsdagen 11, 18 en 25 februari, 3 en 10 
maart  van 14.00 uur tot 16.00 uur  

Zaal: tuinpaviljoen – Hauwerstraat 3A
Prijs: gratis 
Inschrijven: via brugge@deMens.nu - 050 33 59 75 
Dans kan je bewust maken van jezelf. Wat doet 
beweging met jou? Hoe kan je landen in je eigen 
lichaam? Lut Devreese deed jarenlang ervaring op 
in lichaamswerk en dans. In deze reeks verkent ze 
hoe je opnieuw voeling kan krijgen met je levens-
energie en levensvreugde. Je kan deelnemen aan 
de reeks of per sessie, ervaring is niet nodig.

5-delige reeks ‘Omgaan met emoties’
op maandagen 23 en 30 maart, 20 april, 4 en 
18 mei 19.30 uur  

Zaal: hoofdgebouw gelijkvloers – Hauwerstraat 3C
Prijs: 50 euro voor de reeks, 40 euro voor uitke-
ringsgerechtigden
Inschrijven: via brugge@deMens.nu - 050 33 59 75 
Klinisch psychologe Fanny Dumarey biedt hand-
vaten om emoties bewust te benaderen. Welke 
boodschappen dragen emoties? Hoe versterken 
we leuke emoties en kunnen we moeilijke emoties 
dragen of verminderen? Hoe laten we los? Deze 
5-delige cursus biedt wetenschappelijk onder-
bouwde handvaten, het is geen therapeutische 
groep. Je kan enkel inschrijven voor de volledige 
reeks, sessies kunnen niet apart gevolgd worden.

Binnen dit project komen er regelmatig activiteiten bij. 
Volg www.facebook.com/huisvandeMensbrugge of kijk op www.vrijzinnigbrugge.be. 

UITGELICHT

UITGELICHT
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2020
januari
februari
maart
april
mei
juni

agenda 01januari
Zondag 12 januari 11u 
Nieuwjaarsreceptie Brugse 
vrijzinnige gemeenschap

Maandag 13 januari 14u 
Les duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering 

Woensdag 15 januari 19u30 
Samen zingen met No Notes

Zondag 19 januari 11u 
Lezing Sarah Callens

Zondag 19 januari 17u 
Jazz  Enrico Le Noci Trio 

Zondag 26 januari 11u
Concert De Negen Muzen 

Dinsdag 28 januari 19u30 
Infosessie groeifeest

Donderdag 30 januari 12u30 
Soup Stories 

Donderdag 30 januari 20u 
Filoavond

02februari
Zondag 2 februari 10u45 
Nieuwjaarsreceptie 
Willemsfonds/Liberale 
vrouwen 

Dinsdag 4 februari 19u30 
Voordracht rouw en poëzie

Woensdag 5 februari 19u30 
Film Magnolia 

Donderdag 6 februari 14u30 
Lezing ‘Stress in moderne 
tijden’

Donderdag 6 februari 19u 
Samen zingen met No Notes 

Vrijdag 7 februari  20u
Superior Dance Band 
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Zondag 9 februari 11u 
Lezing ‘Kansarm maar niet 
kansloos’ 

Maandag 10 februari 14u
Les duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering

Dinsdag 11 februari 14u 
Dans Je Zelf

Dinsdag 18 februari 14u 
Dans Je Zelf

Woensdag 19 februari 19u30 
Samen zingen met No Notes

Donderdag 20 februari 14u30
Lezing  ‘Kan de wereld 
veranderen door zeeën en 
oceanen?’

Zondag 23 februari  
Concert De Negen Muzen

Dinsdag 25 februari 14u 
Dans Je Zelf

Donderdag 27 februari 12u30 
Soup Stories 

03maart
Zondag 1 maart 10u30 
Potpourri d’amis

Dinsdag 3 maart 14u 
Dans jezelf

Woensdag 4 maart 19u30
Film Incendies

Donderdag 5 maart 19u
Samen zingen met No Notes

Zondag 8 maart  12u 
Algemene Vergadering 
Willemsfonds Brugge

Dinsdag 10 maart 14u 
Dans Je Zelf

Donderdag 12 maart   14u tot 
16u30 
Break a leg 

Donderdag 12 maart 14u30 
Lezing ‘De wederopbouw van 
Flanders Fields na WOI’ 

Donderdag 12 maart 20u 
Filoavond

Zondag 15 maart 17u 
Jazz: Quintet 

Maandag 16 maart14u 
Les duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering

Woensdag 18 maart 19u30
Samen zingen met No Notes

Donderdag 19 maart 19u 
Lezing ‘levenseindezorg’

Zondag 22 maart 
Concert De Negen Muzen

Maandag 23 maart 19u30 
Omgaan met emoties 1

Woensdag 25 maart 19u30 
Lezing: Bob Dylan

Donderdag 26 maart 12u30 
Soup Stories 

Maandag 30 maart 19u30 
Omgaan met emoties 2

04april
Donderdag 2 april  19u 
Samen zingen met No Notes

Woensdag 15 april 19u30 
Samen zingen met No Notes

Zondag 19 april 11u 
Zondagsgesprek 

Maandag 20 april    14u 
Les duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering

Maandag 20 april 19u30 
Omgaan met emoties 3

Woensdag 22 april 19u30 
Lezing: Nick Cave 

Donderdag 23 april 19u
Bruggenbouwers: Paul 
Destrooper 

Zondag 26 april
The Friends Connection 

Donderdag 30 april 12u30 
Soup Stories 

Donderdag 30 april 20u 
Filoavond

05mei
Maandag 4 mei 19u30 
Omgaan met emoties 4

Woensdag 6 mei 19u30
Film Lost Highway 

Donderdag 7 mei 14u30 
Lezing J.P. Van Bendegem

Donderdag 7 mei 19u
Samen zingen met No Notes

Zaterdag 9 mei 20u
Cubaanse band met Rey 
Cabrera 

Zondag 10 mei 11u 
Lezing ‘De kracht van 
literatuur’ 

Donderdag 14 mei 9u30-16u 
CGSO (S)expert anno 2020

Maandag 18 mei 
Les duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering

Maandag 18 mei 19u30 
Omgaan met emoties 5

Woensdag 20 mei 19u30
Samen zingen met No Notes

Donderdag 21 mei 19u 
Lezing ‘levenseindezorg’

Donderdag 28 mei 12u30 
Soup Stories 

Donderdag 28 mei 14 tot 16u 
Cult wandeling ‘ZORG-
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Wekkend’ 

Zondag 31 mei 10u30 
Filosofiewandeling 

06juni
Woensdag 3 juni  19u30 
Film Fight Club

Donderdag 4 juni 19u 
Samen zingen met No Notes

Zondag 7 juni 11u 
Lezing ‘Is er nood aan een 
nieuw politiek narratief? 

Woensdag 17 juni 19u30
Samen zingen met No Notes

Zondag 21 juni 11u 
Filosofie in de praktijk: een 
socratisch gesprek

Maandag 22 juni 14u 
Les duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering

07juli
Donderdag 2 juli 19u 
Samen zingen met No Notes

08augustus
Woensdag 19 juli 19u30 
Samen zingen met No Notes

Niet in De Brug, wel 
in Brugge
Donderdag 23 januari 
13u15 tot 16u30 
Workshop Sixty and Still Sexy

Zaterdag 8 februari 14.30u 
Inleiding tot de Chinese 
kalligrafie

woensdag 4 maart 20.00u
donderdag 5 maart 20.00u 
Toneelvoorstelling 

Zaterdag 14 maart 
Deelname aan Ryelandt 
Concert

zondag 15 maart 11.00 uur 
Bezoek Gruuthusemuseum 
Museum

Donderdag 2 april 9u30-16u 
Nascholing CGSO  ‘Liefde kan 
je leren’

Zaterdag 25 april 10u30 
Bezoek aan atelier 
saxofoonbouwer

Zondag 3 mei 
LF en FVJ Brugge 

Zaterdag 9 mei 20u 
Bijwonen voorstelling ‘Yellow 
- The sorrows of Belgium 
II:Rex’  

zondag 10 mei 2020 11u 
Bezoek tentoonstelling Keizer 
Qin

Een Brug verder
Zaterdag 4 april
Daguitstap Gent

Zondag 8 juni 2020
Bezoek aan de bijentuin 
Damme
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contact
De Brug, Centrum voor het vrije 
Denken 
Hauwerstraat 3A I 8000 Brugge
E info@vrijzinnigbrugge.be
www.vrijzinnigbrugge.be

huisvandeMens
Hauwerstraat 3C I 8000 Brugge
E brugge@deMens.nu
T 050 33 59 75
www.demens.nu
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Humanistisch Verbond 
HV Ouders Brugge
E info@ovmbrugge.be
www.ovmbrugge.be

HV Brugge 2
E eliro@telenet.be
T 050 37 55 34

HV Brugge 3
T 050 35 10 86

www.humanistischverbond.be

BRUGGE
Willemsfonds BRUGGE 
E katrien.dotselaere@telenet.be
T 0477 59 17 94
www.willemsfondsbrugge.be

Vermeylenfonds Brugge
E j.ducazu@scarlet.be
T 050 35 94 39
www.vermeylenfonds.be

Uitstraling Permanente Vorming 
(UPV) / Brugs Universitair 
Centrum (BUC)
E upv@vub.be
T 02 614 82 20
http://upv.vub.ac.be

Centrum voor Geboorte-
regeling en Seksuele 
Opvoeding Brugge (CGSO)
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge 
E info@cgso.be
T 050 33 69 70
www.cgso.be

SOS Nuchterheid
T 0477 37 38 65
www.sosnuchterheid.org

Vrienden van het GO! Brugge
E vriendengo@gmail.com
T 059 50 41 81
www.vriendengo.be

Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen (SMBG) 
T 0494 05 34 81
www.smbg-famd.be

Morele Bijstand Ziekenhuizen  I  woon- en 
zorgcentra (SMB)
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand: 
huisvandeMens

• Campus Sint-Jan
 SFX en de Palliatieve zorgeenheid ‘De Vlinder’
 Evelyne Jiroflée en/of Marieke Denolf 
 E evelyne.jiroflee@azsintjan.be
 E marieke.denolf@azsintjan.be
 T 050 45 27 95

• Campus SFX en de Palliatieve Zorgeenheid 
‘De Vlinder’ 

 Chantal Wittebolle 
 E chantal.wittebolle@azsintjan.be
 T 050 45 16 85

• WZC De Vliedberg en Van Zuylen 
 Chantal Wittebolle
 E chantal.wittebolle@azsintjan.be
 T 0471 55 09 85

• WZC Minnewater I Het Hallenhuis
 Ten Boomgaarde I Zeven Torentjes I  Ter Potterie
 Nicolas Vermoortele
 E nicolas.vermoortele@ocmw-brugge.be
 T 0478 52 28 67
 www.ikwilpraten.be

PARTNER
ORGANISATIE

Levenseinde Informatieforum 
(LEIF) West-Vlaanderen
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
E info@leifwestvlaanderen.be
T 050 34 07 36
www.leifwestvlaanderen.be
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